
WELKOM bij de workshop

De Leescyclus

Presentatie: 
Iris Kamp & Yvette Jansen

De Leescyclus is een ontwerp van:

Iris Kamp (HAN)
Frits Criens (Fontys Sittard)
Yvette Jansen (HAN)
Aalt Prins (HvA)



OPDRACHT (5 min)

In groepjes:

➢ Leg de beginzinnen bij de bijbehorende boekomslagen.



ANTWOORDEN

• Gail Giles: Right behind you

Op de middag van zijn zevende verjaardag 

heb ik Bobby Clarke in brand gestoken.

• Jennifer Niven: Waar het licht is

Is het vandaag een goede dag om dood te 
gaan?



ANTWOORDEN

• Rob Ruggenberg: Slavenhaler

Hoewel ik nog jong ben, heb ik al veel dingen 
gedaan waar ik mij voor schaam.

• Tjibbe Veldkamp: Tiffany Dop

Ik was dertien en wilde een baby.



ANTWOORDEN

• Lara Avery: Het geheugenboek

Wanneer je dit leest, vraag je je 

waarschijnlijk af wie je bent.

• Neil Shusterman: Gesplitst

‘Er zijn heus wel plekken waar je terechtkunt,’ zegt Ariane 

tegen hem, ‘en iemand die zo slim is als jij heeft een 

redelijke kans het tot zijn achttiende te overleven.’



OPDRACHT (8 min)

Individueel:

➢Wat is je eerste indruk van de verschillende boeken? Noteer deze.

Hulpvragen:

-Welke vragen roept het boek bij je op?

-Herken je iets in dit boek van een eerder gelezen boek?

-Wat verwacht je van dit boek?

In groepje:

➢ Bespreek elkaars eerste indrukken.



OPDRACHT (5 min)

Individueel:

➢ Noteer: 

Welk boek zou jij kiezen om te lezen? Onderbouw je keuze.

In groepje:

➢ Vertel elkaar welk boek je gekozen hebt en waarom juist 

dit boek.





DE LEESCYCLUS

➢Welke fasen hebben we 

tijdens deze bijeenkomst 

tot nu toe 

doorlopen?



DE LEESCYCLUS

➢ Voldoen de activiteiten 

tot nu toe aan de kenmerken 

van een krachtige leesomgeving: 

actief, samen en passend?

➢ Staat de lezer centraal?



FASE LEZEN

Vormen van lezen:

Vrij lezen

(Interactief) voorlezen

Duo-lezen

Tutorlezen

Theaterlezen

Digitaal lezen

Luisterlezen



OPDRACHT (10 min)

In groepje:

➢ Bedenk één verdiepingsopdracht die past bij de door jullie gekozen boeken.

De opdracht past binnen de didactiek van De leescyclus:

- lezer centraal

- passend, samen en actief

➢Noteer kort op de poster:
- Boektitel
- Doelgroep
- Doel
- Opdracht met koppeling: passend, samen, actief



OPDRACHT 

In grote groep:

➢ Uitwisselen van

verdiepingsopdrachten



Afsluiting

• Plaats de materialen in de envelop op jullie tafel.

• Voor een workshop of training bij jou op school, 
kun je contact opnemen met: 

Iris Kamp: Iris.Kamp@han.nl

Yvette Jansen: Yvette.Jansen@han.nl

Dankjewel!
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